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banheiros e/ou bebedouros.
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Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!



( ÁREA DE CONHECIMENTOS GERAIS

( -  Língua Portuguesa

Texto para responder às questões.

TE
De todas as coisas pequenas, estava ali a 

menor de todas que eu já tinha visto. Não porque ela 
sofresse dessas severas desnutrições africanas -  
embora passasse fome mas pelo que eu saberia 
dela depois.

Teria uns 4 anos de idade, estava inteiramente 
nua e suja, o nariz catarrento, o cabelo desgrenhado 
numa massa disforme, liso e sujo. Chorava alto, 
sentada no chão da sala escura. A casa de taipa tinha 
três cômodos pequenos. Isso que chamei de sala não 
passava de um espaço de 2 m por 2 m, sem janelas. 
Apenas a porta, aberta na parte de cima, jogava 
alguma luz no ambiente de teto baixo e chão batido.

Isso aconteceu na semana passada, num 
distrito de Sertânia, cidade a 350 km de Recife, no 
sertão de Pernambuco. A mãe e os outros seis filhos 
ficaram na porta a nos espreitar, os visitantes 
estranhos. O marido, carregador de estrume, 
ganhava R$ 20 por semana, o que somava R$ 80 por 
mês. Essa a renda do casal analfabeto. Nenhum dos 
sete filhos frequentava a escola. Não havia água 
encanada. Compravam a R$ 4 o tambor de 24 litros. 
O choro da menina seguia atrapalhando a conversa.

-  Ei, por que você está chorando? perguntei, 
enfiando a cabeça no vão da porta. A menina não 
ouviu, largada nochão.

-  Ei! Vem cá, eu vou te dar um presente -  
repeti. Ela olhou para mim pela primeira vez. Mas não 
se mexeu, ainda chorando.

-  Como é o nome dela? -  perguntei à mulher.
-Agentecham a e ladeTe-d isse, banguela.
-Te? Mas qual o nome dela?-insisti.
-  Agente chama ela de Te, que ela ainda não 

foi batizada não.
-  Como assim? Ela não tem nome? Não foi 

registrada no cartório?
-  Não, porque eu ainda não fui atrás de fazer.
Te. Olhei de novo para a menina. Era a menor

coisa do mundo, uma pessoa sem nome. Um nada. 
“Te” era antes da sílaba -  era apenas um fonema, um 
murmúrio, um gemido. Entendi o choro, o soluço, o 
grito ininterrupto no meio da sala. A falta de nome 
impressionava mais do que a falta de todo o resto.

Te chorava de uma dor, de uma falta 
avassaladora. Só podia ser. Chorava de solidão, 
dessa solidão dos abandonados, dos que não 
contam para nada, dos que mal existem. Ela era o 
resultado concreto das políticas civilizadas (as 
econômicas, as sociais) e de todo o nosso 
comportamento animal: o de ir fazendo sexo e filhos 
como os bichos egoístas que somos, enfim.

Era como se aquele agrupamento humano 
(uma família?) vivesse num estágio qualquer pré- 
linguagem, em que nomear as coisas e as pessoas 
pouco importava. Rousseau diz que o homem 
pré-histórico não precisava falar para se alimentar. 
Não foi por causa da comida que surgiu a linguagem. 
“O fruto não desaparece de nossas mãos”, explica. 
Por isso não era necessário denominá-lo.

As primeiras palavras foram pronunciadas 
para exprimir o que não vemos, os sentimentos, as 
paixões, o amor, o ódio, a raiva, a comiseração. 
“Só chamamos as coisas por seus verdadeiros 
nomes quando as vemos em suas formas 
verdadeiras.” Só quando Te viu a coisa na minha mão 
se calou.

-  Ei, Te, olha o que eu tenho para te dar!
Ela virou-se na minha direção. Fez-se um 

silêncio na sala. Era uma bala enrolada num papel 
verde, com letras vermelhas. Então ela se levantou, 
veio até a porta e pegou o doce, voltou para o mesmo 
lugar e recomeçou seu lamento.

Nem a bala serviu de consolo. Era tudo 
amargura. Só restava chorar, chorar e chorar por 
essa morte em vida, por essa falta de nome, essa 
desolação.
FELINTO, Marilene. Te. Folha de S. Paulo, São Paulo, 30 jan. 
2001. Brasil, Cotidiano, p. C2.

(Questão 01 )---------------------------------------------------------

Sobre o texto leia as afirmativas a seguir.

I. A autora denuncia o resultado de políticas 
civilizadoras, que, na realidade, criam formas 
não civilizadas de convivência.

II. A pequenez da menina era provocada pela 
severa desnutrição, só comparada à fome 
africana, pela qual passava.

III. Para a ficcionista, a linguagem é instrumento de 
construção de identidade emocional.

IV. Além de retratar a situação de pessoas que 
existem fisicamente e ao mesmo tempo 
oficialmente não, mostram-se momentos de 
afetos os mais diversos.

Está correto o que se afirma apenas em:

A) II, III e IV.

B) Is  NI.

C) L II e III

D) I e II.

E) M ile  IV



O desenvolvimento do tema da narrativa é 
atravessado pela experiência tanto coletiva quanto 
particular do narrador. Essa característica particular, 
no texto de Marilene Felinto, é irrefutável em:

A) "De todas as coisas pequenas, estava ali a menor 
de todas que eu já tinha visto”.

B) “Nenhum dos sete filhos frequentava a escola "

C) "Apenas a porta. aDerta na parte de cima. jogava 
alguma luz no ambiente de teto baixo e chão 
batido."

D) Rousseau diz que o homem pré-histórico não 
precisava falar para se alimentar.”

E) “A falta de nome impressionava mais do que a 
falta de todo o resto."

(Questão 03 )---------------------------------------------------------

Sobre os elementos destacados do fragmento “Não 
porque ela sofresse dessas severas desnutrições 
africanas -  embora passasse fome mas pelo que 
eu saberia dela depois.” , leia as afirmativas.

I. A oração entre travessões -  EMBORA 
PASSASSE FOME -  possui valor concessivo.

II. O modo das formas verbais SOFRESSE e 
PASSASSE é determinado sobretudo pelas 
relações que se verificam entre o conteúdo das 
orações.

III. Apalavra QUE é uma conjunção integrante.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) II.

B) I e II.

C) I.

D) IS II.

E) II e III.

(Questão 02 )----------------------------------------------------------------

Sobre a oração destacada em “As primeiras palavras 
foram pronunciadas para exprimir o QUE NÃO 
VEMOS” é correto afirmar que:

A) a unidade orac iona l re lac iona orações 
independentes para form ar um sintagma 
adverbial.

B) utiliza a conjunção adverbial para concretizar a 
ideiadeconsequência.

C) corresponde a um sintagma adverbial em que a 
conjunção inicia a oração.

D) ocorre no texto sob a forma ae um sintagma 
adjetivo e constitui uma oração adjetiva.

E) esiabelece combinações para expressar um etc 
discursivo com idêntico valor semântico ao da 
primeira oração.

(Questão 05 )---------------------------------------------------------

Pode-se identificar o uso conotativo da linguagem 
em:

A) "Era tudo amargura."

B) “ Isso aconteceu na semana passada, num 
distrito de Sertânia”.

C) "Não foi registrada no cartório? '.

D) “Nenhum dos sete filhos frequentava a escola "

Ei “Era uma bela enrolada num papel verde, com 
letras vermelhas”.

(Questão 06 )---------------------------------------------------------

A palavra, em destaque, empregado para fazer 
referência a elemento que se encontra fora do texto é:

A) Por isso não era necessário denominâ-LO "

Bi De iodas as coisas pequenas, estava ALI a 
menor de todas.”

C) “ ISSO aconteceu na semana passada"

D) "ELA não tem nome? ".

E) "Não foi por causa da comida QUE surgiu a 
linguagem.”

(Questão 04 )----------------------------------------------------------------



Assinale a alternativa em que, obedecendo-se, ao 
uso e à colocação adequada, substituiu-se, sem 
perder o sentido original, corretamente por um 
pronome oblíquo, o equívoco cometido pela 
personagem em "-Agente chama ela de Te”.

(Questão 07 )----------------------------------------------------------------

Com base no sentido das classes gramaticais 
empregadas no período “As primeiras palavras foram 
pronunciadas para exprimir o que não vemos, os 
sentimentos, as paixões, o amor, o ódio, a raiva, a 
comiseração.”, é correto afirmar que o(a):

(Questão 10 )----------------------------------------------------------------

A) -A gen ie  lhe chama de Te.

Bi Agente vos chama de Te.

C) -A gen te  chama-te de Te.

D) -Agente chama-lhe de Te

E) -A gen te  a chama de Te.

(Questão 08 )---------------------------------------------------------

Sintaticam ente, o segm ento destacado está 
corretamente analisado em:

A) Olhei IDE NOVO para a menina.7 adjunto 
adnominal

A)

B)

C)

D)

E)

forma verbal FORAM PRONUNCIADAS é de uso 
corrente na voz passiva sintética.
palavra O, em Iodas as ocorrências, atribui valor 
definido ao termo a que se refere.
emprego de VEMOS no futuro do presente não 
provocaria qualquer mudança de sentido.
preposição PARA poderia ser substituída, sem 
perda do sentido original, por A FIM DE.
emprego de EXPRIMIR, no infinitivo, comunica 
um fato ainda por ocorrer.

- Geografia, História Política e Economia de 
Mato Grosso

V_____________________________________________________________________________

B) "Não havia ÁGUA ENCANADA 7 sujeito

C) “O marido, CARREGADOR DE ESTRUME, 
ganhava R$20 por semana.7 vocativo

D) “Era UMA BALA enrolada num papel verde, com 
letras vermelhas.7 objeto direto

Ei "Teria uns 4 anos de idade, estava inteiramente 
NUAe SUJA.7 predicativo do sujeito

(Questão 09 )---------------------------------------------------------

Considere as seguintes afirmações sobre aspectos 
da construção do texto:

(Questão 11 )---------------------------------------------------------

O Estado do Mato G rosso é reconhecido 
nacionalmente como um importante produtor 
agrícola, sendo que a soja e o milho, nas últimas 
décadas, possuem grande destaque. Todavia, outras 
culturas, permanentes ou temporárias possuem 
elevada produção no estado. Assinale a alternativa 
que apresenta a cultura temporária que, no último ano 
com dados divulgados (2015) possuiu a maior área 
colhida.

A) Amendoim

I. No fragmento ‘"Só chamamos as coisas por seus 
verdadeiros nomes quando as vemos em suas 
formas verdadeiras.'” é obrigatório o uso de 
vírgula antes de QUANDO.

II. Obedecendo a regras de concordância, ao se 
passar a frase “Não havia água encanada.” para 
o p lura l, o verbo, por ser im pessoal, 
permanecería no singular.

III. O autor cometeu claro equívoco quando omitiu o 
acento indicativo da crase no A do trecho “Então 
ela se levantou, veio até a porta e pegou o doce”.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) Is  III.

B) I e II.

C) II.

D) I.

E) II e III.

B) Girassol

C) Mamona

D) Feijão

E) Algodão

(Questão 12 }

Entre os políticos a seguir, assinale o que foi o 
p rim e iro  gove rnador a ter dois m andatos 
consecutivos por partidos diferentes.

A)

B)

C)

D)

E)

Jaime Veríssimo de Campos 

Blairo Borges Mlaggi 

Silvai da Cunha Barbosa 

Pedro Pedrassian 

Dante Martins de Oliveira



A Rusga destaca-se como um importante episódio da 
história de Mato Grosso, sendo reflexo de 
acontecimentos e disputas nacionais. A polarização 
foi uma marca da disputa pelo poder que colocou 
frente a frente as denominadas “Sociedade dos 
Z e losos da In d e p e n d ê n c ia ” e “ S oc iedade 
Filantrópica”. Entre as alternativas a seguir, assinale 
a que mais se relaciona com a composição da 
denominada Sociedade Filantrópica.

A) Com posta por m uiios portugueses que 
defendiam o status quo.

B) Formada principalmente por bolivianos de lingua 
espanhola.

C) Liderada por brancos pobres e negros libertos 
com idéias liberais.

D) Aliados ao Regente Feijó contra o governo do 
Mato Grosso.

E) Agregava liberais e conservadores contra D. 
Pedro I.

(Questão 13 )----------------------------------------------------------------

(Questão 14 )---------------------------------------------------------

O Brasil é um país com grande extensão territorial 
que determina diferenças entre os horários das 
unidades da federação. Sendo assim, não 
considerando o período do horário de verão, quando 
for cinco horas da tarde (17:00) no Mato Grosso será, 
respectivamente, os seguintes horários no Distrito 
Federal, Pará e Rondônia:
A) 18:00; 18:00e 17:00.

B) 17:00; 18:00e 16:00.

C) 16:00; 16:00e 17:00.

D) 18:00; 17:00e 16:00.

E) 16:00: 17:00e 18:00.

(Questão 15 )---------------------------------------------------------

O Mato Grosso possui um dos mais extensos 
territórios entre as unidades da federação. Essa 
extensão resulta em uma grande quantidade de rios e 
serras, entre outras características naturais. Entre os 
relevos a seguir, o que está localizado mais próximo 
ao Rio Araguaia, um dos principais rios brasileiros, é a 
Serra do(s):
A) Cachimbo

B) ADiacás.

C) Caiabis.

( -  Princípio de Ética e Filosofia

(Questão 16 )---------------------------------------------------------

O filósofo considerado pai da “filosofia grega”, 
afirmando que a água seria o elemento primordial 
(a arché) de tudo o que existe, denomina-se:

A) Platão.

B) Anaximenes de Mileto.

C) Sócrates.

D) Descartes

E) Tales de Mileto.

(Questão 17 )---------------------------------------------------------

Filósofo grego e discípulo de Sócrates, Platão deixou
Atenas depois da condenação e morte de seu
mestre, sendo responsável por inúmeras obras,
destacando-se:
A) A sagrada familia (1845) colaboração com 

Engels.
B) Critica da economia política (1859).

C) A miséria da filosofia: resposta à filosofia da 
miséria de Proudhon (1847).

D) Acrílica da filosofia do direita de Hegel publicada 
postumamente.

E) Hippias Maior (o que é o belo?): Eutifron (o que é 
a piedade?); Menon (o que é a virtude?).

(Questão 18 )---------------------------------------------------------

Corrente filosófica que enfatiza o papel da razão 
como fundamento do modo de conhecer a realidade. 
Nesta perspectiva, a razão vai possibilitar a 
apreensão e a justificação do conhecimento sem o 
recurso sensorial interferindo no processo do 
conhecimento. Tal conceito refere-se à(ao):

A) Fenamenismo

B) Ceticismo.

C) Dogmatismo

D) Empirismo

E) Raciünalismo.

D) Parecis.

E) Roncador.

------------------------------------------------------------------------------ ©



No estudo da relação entre os valores éticos ou
morais e a cultura, pode-se afirmar que:

A) s cultura cie massa é uma expressão, de uso 
am bíguo, frequentem ente u tilizada para 
designar a possibilidade de uma população ter 
acesso aos bens e obras produzidos no passado 
e no presente, seja o processo de degradação.

B) a moral está mais preocupada em detectar os 
princípios de uma vida conforme a sabedoria 
filosófica.

C) em um sentido mais filosófico, s ética pode ser 
considerada como um feixe de representações, 
de símbolos, de imaginário, de atitudes e 
referências suscetível de irrigar, de modo 
bastante desigual, mas globalmente, o corpo 
social.

D) a crítica é definida pelo conceito que serve para 
designar tanto espírito humano quanto de toda a 
personalidade do homem: gosto, sensibilidade, 
inteligência.

E) na filosofia, a crítica possui o sentido de análise. 
Assim, a filosofia crítica designa o pensamento 
de Karl Marx e de seus sucessores.

(Questão 20 )---------------------------------------------------------

Segundo este filósofo, a moral é a esfera da razão
prática que responde à pergunta: “O que devemos
fazer?”. Tal afirmação foi realizada por:

A) Friedrich Hegel.

B) Karl Marx

C) Immanuel Kant.

D) Sartre.

E) Michel Foucault.

(Questão 19 )---------------------------------------------------------------- ÁREA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS )

- Noções Básicas de Direito Constitucional

(Questão 21 )---------------------------------------------------------

Sobre os direitos fundamentais, é correto afirmar:

A) Os direitos a prestações materiais estão 
concebidos para reforçar a concepção liberal do 
Estado, por isso aquelas prestações elencadas 
no art. 6o da Constituição não se enquadram 
neste conceito.

B) Os direitos de prestação exigem que o Estado 
abstenha-se de agir para atenuar desigualdades, 
pressupondo que os Poderes Públicos assumam 
comportamento passivo na sociedade civil.

C) Os direitos à prestação jurídica se esgotam na 
satisfação pelo Estado do bem jurídico protegido 
como direito fundamental, podendo, a prestação, 
consistir na emissão de normas jurídicas penais 
ou de normas de organização e de procedimento.

D) Os direitos de defesa caracterizam-se por impor 
ao Estado um dever de agir, um dever de 
interferência, de intromissão no espaço de 
autodeterminação do indivíduo.

E) Os direitos fundamentais de participação 
correspondem ao capítulo da Constituição 
Federal relativo aos direitos sociais.

(Questão 22 )---------------------------------------------------------

Acerca dos direitos de nacionalidade, previstos na
Constituição Federal, é correto afirmar:

A) A  Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988 somente prevê o critério jus soli para 
atribuição de nacionalidade.

B) O crité rio  ju s  so li de determ inação de 
nacionalidade prioriza a filiação.

c) O texto constitucional cuidou expressamente das 
questões atinentes à nacionalidade dos 
indivíduos nascidos em alto-mar, no espaço 
aéreo e no continente antártico.

D) A nacionalidade secundária é aquela obtida 
voluntariamente pelo indivíduo, v.g., por meio do 
casamento.

E) Apátridas são pessoas que têm vínculo com mais 
de um Estado.



“Os direitos políticos formam a base do regime 
democrático. A expressão ampla refere-se ao direito 
de participação no processo político como um todo, 
ao direito ao sufrágio universal e ao voto periódico, 
livre, direto secreto e igual, à autonomia de 
organização do sistema partidário, à igualdade de 
oportunidade dos partidos políticos. Nos termos da 
Constituição, a soberania popular se exerce pelo 
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto e, nos 
termos da lei, mediante plebiscito, referendo e 
iniciativa popular(art. 14).”
(MENDES, Gilmar Ferreira, Curso de Direito Constitucional, 
113 edição, São Paulo, Saraiva, 2016, p. 739).

Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

A) Como o direito de sufrágio é universal, os 
analfabetos têm a obrigação de votar.

B) Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior 
Eleitoral, têm direito de votar aqueles que 
completarem a idade mínima de 16 anos no ano 
da respectiva eleição.

C) A eleição dos vereaaores efetiva-se pelo modelo 
critério majoritário de distribuição de vagas.

D) O direito de votar e facultativo para os brasileiros 
naturalizados.

Ej O sufrágio censitário não é previsto na 
Constituição de 1988, mas esteve presente no 
o rdenam ento  ju ríd ico  pá trio  em outras 
Constituições.

(Questão 23 )----------------------------------------------------------------

(Questão 24 )---------------------------------------------------------

Sobre o direito à vida, assinale a alternativa correta.

A) A permissão do aborto de feto anencéfalo foi 
incluída no ordenamento jurídico por meio de 
emenda constitucional.

B) Em tempos de guerra é permitida a pena de 
morte.

C) O latrocínio, crime contra a vida, é julgado pelo 
Tribunal do Júri.

D) A proteção do direito à vida inicia-se com o 
nascimento da pessoa.

E) É permitida a extradição de indivíduo condenado 
à pena de morte.

Sobre o direito de privacidade, o sigilo bancário e
fiscal, assinale a alternativa correta.

A) A quebra do sigilo fiscal exige prévia oitiva do 
investigado.

B) O Suprem o T ribuna l Federa l firm ou o 
e n te n d im e n to  de que  as C o m is s õ e s  
Parlamentares de Inquérito não podem deliberar 
a quebra de sigilo bancário.

C) Processos judiciais com afastamento de sigilo 
bancário e fiscal devem tramitar sob segredo de 
justiça para preservação da privacidade daquele 
que teve contra si a quebra deferida.

D) O Supremo Tribunal Federal consente que a 
autoridade policial compartilhe com a Receita 
Federal informações que obteve por meio de 
quebra de sigilo bancário em inquérito policial em 
qualquerhipótese.

E) O Ministério Público não precisa de autorização 
judicial para requisitar informações bancárias ao 
Banco Central do Brasil.

(Questão 26 )---------------------------------------------------------

A propriedade tem especia l tra tam ento na
Constituição da República vigente. Sobre este direito,
é correto afirmar:

A) Os entes públicos também podem ser titulares de 
propriedade.

B) O direito autoral sobre obras intelectuais cai em 
domínio público com o falecimento do autor, 
ainda que ele deixe herdeiros.

C) A desapropriação em casos de necessidade e 
utilidade pública ou interesse social exige prévia 
e justa indenização em título da dívida pública.

D) A lei estabeleceu a impenhorabilidade do bem de 
família do fiadorem contrato de locação.

E) A reparação do dano e a decretação do 
perdimento de bens, no termos da lei, podem ser 
estendidas aos sucessores além do valor do 
patrimônio transferido.

(Questão 25 )----------------------------------------------------------------



Os direitos sociais têm papel fundamental na
construção de um patamar mínimo de dignidade para
os cidadãos. No que respeita a estes direitos,
assinale a alternativa correta.

A) A Constituição Federal veda a exigência de 
contribuição previdenciária aos servidores 
públicos inativos.

B) O benefício mensal ae um salário mínimo 
concedido aos portadores de deficiência e aos 
idosos que comprovem não possuir meios de 
prover a própria subsistência independe da renda 
per capita familiar do beneficiário.

C) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
firmou-se no sentido de que crianças até 05 
(cinco) anos têm direito de atendimento em 
creches e pré-escolas.

D) A Constituição Federal assegura a educação 
básica obrigatória e gratuita dos 04 (quatro) aos 
15 (quinze) anos de idade.

E) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é 
assente no sentido de que os entes federativos 
devem custear tratamentos experimentais para 
pessoas que não tenham participado do estudo 
clínico.

(Questão 28 )---------------------------------------------------------

Sobre o Habeas Corpus, é correto afirmarque:

A) é cabível para discutir o mérito das decisões 
disciplinares militares.

B) pode ser impetrado por pessoa que não tem 
capacidade postulatória.

C) não é cabível contra ato de particular.

D) a ordem não pode ser concedida de ofício pelo 
julgador.

E) não pode ser concedido contra alo de Comissão 
de Inquérito Parlamentar.

(Questão 27 )----------------------------------------------------------------

(Questão 29 )---------------------------------------------------------

O planejamento é uma técnica para absorver as 
incertezas e perm itir mais consistência no 
desempenho das empresas. O fato de que o 
planejamento está intimamente ligado com a 
previsão, embora não se confunda com ela, bem 
como o fato de ser uma relação entre as coisas a 
fazer e o tempo disponível para fazê-las, remete mais 
intimamente à ideia de que o planejamento:

A) e sempre voltado para o futuro.

B) é uma técnica estritamente voltada para a 
eficiência.

C) se preocupa com a racionalidade na tomada de 
decisões.

D) visa se lecionar, dentre  as a lte rna tivas  
disponíveis, um determinado curso de ação.

E) está limitado por restrições legais e institucionais

(Questão 30 )---------------------------------------------------------

As organizações constituem sistemas abertos, pois o 
seu comportamento é dinâmico e não estático. 
O sistema empresa é determinado por alguns 
parâmetros, que são constantes arbitrárias que 
servem para caracterizar o valor e a descrição 
dimensional tanto do sistema quanto de suas partes. 
Analise as afirmativas a seguir, relativas aos 
parâmetros de sistemas.

I. O modo como os elementos interagem para 
produziras saídas é denominado processador.

II. A função  da re troa lim en tação  consis te  
príncipalmente em verificar se as saídas estão 
coerentes com o objetivo estabelecido.

III. Retroação é a função de subsistema que visa 
comparar a saída com um padrão previamente 
estabelecido.

Está correto o que se afirma em:

( - Noções de Administração__________________________)

A) I. II e III

B) II. apenas.

C) I e III. apenas.

D) Ill apenas.

E) II e III. apenas
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As decisões são tomadas em resposta a algum 
problema a ser resolvido, a alguma necessidade a ser 
satisfeita ou a algum objetivo a ser alcançado. Analise 
as afirmativas a seguir, relativas às fases do processo 
decisório.

I. A procura de soluções alternativas mais 
promissoras envolve a busca de possíveis 
cursos alternativos de ação que se mostrem 
promissores para a solução do problema.

II. A fase na qual as alternativas ou cursos de ação 
são analisadas deve verificar os custos e 
benefícios de cada um deles, bem como as 
consequências de sua eventual adoção.

III. Na fase de diagnóstico do problema devem ser 
obtidos os dados e os fatos a respeito do 
problema, buscando suas relações com um 
contexto mais amplo, e identificando as relações 
de causae efeito.

Está correto o que se afirma em:

A) le II. apenas.

B) I e III. apenas.

C) III apenas.

I e III. apenas.

. II e III

(Questão 31 )----------------------------------------------------------------

O diagnóstico estratégico externo é a maneira como a 
organização faz o mapeamento ambiental e a análise 
das forças competitivas que existem no ambiente. 
Analise as afirmativas a seguir, relativas ao 
diagnóstico estratégico externo.

I. O rastreamento é a identificação de sinais de 
mudança no ambiente.

II. A previsão consiste na constante análise e 
avaliação das observações feitas sobre os 
indicadores monitorados.

III. A avaliação estabelece projeções dos futuros 
desdobramentos, a partir das análises realizadas 
previamente.

Está correto o que se afirma em:

(Questão 32 )----------------------------------------------------------------

A) I e 11. apenas.

B) II e III. apenas

C) I. apenas

D) I. II e III

E) I e III. apenas.

D)

E)



A construção de cenários é uma medida fundamental
para a construção da estratégia da organização.
Analise as afirmativas a seguir, relativas ao
diagnóstico estratégico externo.

I. Quanto mais o ambiente se torna mutável e 
turbulento e a organização muda e inova, menos 
são efetivas as contribuições dos cenários para o 
processo decisório estratégico da organização.

II. Os cenários são construídos para apoiar a 
tomada de decisões e a escolha de opções com a 
intenção de torná-las viáveis no futuro.

III. A construção de cenários é uma metodologia 
para ordenar a percepção sobre ambientes 
alternativos futuros nos quais as decisões de 
hoje deverão ser substituídas e terão o seu efeito 
descontinuado.

Está correto o que se afirma em:

(Questão 33 )----------------------------------------------------------------

A) II e III. apenas

B) 1 e III. apenas.

C) 1 e 11. apenas.

D) 1. II e III

E) II. apenas.

O objetivo principal da Governança Corporativa 
consiste em garantir que os interesses dos gerentes e 
executivos de alto nível estejam alinhados com o dos 
acionistas. Analise as afirmativas a seguir, relativas à 
Governança Corporativa.

I. Os agentes da Governança Corporativa são o 
conselho de administração, o principal executivo 
e a diretoria, a auditoria interna da empresa e o 
conselho fiscal.

II. A missão do conselho de administração consiste 
em proteger o patrimônio e gerenciar os conflitos 
entre os proprietários e os colaboradores da 
empresa.

III. A boa governança deve promover a igualdade 
entre os sócios, com base no princípio de que 
uma ação equivale a um voto.

Está correto o que se afirma em:

(Questão 34 )----------------------------------------------------------------

A) 1 e III. apenas.

B) 1. II e III

C) III, apenas.

D) 1 e II. apenas

E) II e III. apenas

( - Noções de Direito Administrativo_____________________)

(Questão 35 )---------------------------------------------------------

O desfazimento de um ato administrativo, ilegal ou 
ilegítimo pela Administração ou pelo judiciário, 
denomina-se:

A) suspensão

B) caducidade.

C) revogação.

D) cassação

E) anulação



“Há uma prerrogativa de direito público que calçada 
na lei, autoriza a Administração Pública a restringir o 
uso e o gozo da liberdade e da propriedade em favor 
do interesse da coletividade” (c a r v a l h o , Filho José dos 
Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 
25a edição 2012, p. 75).

A definição acima refere-se ao poder:

A) de polícia

B) regulamentar.

C) discricionário.

D) disciplinar.

E) hierárquico.

(Questão 37 )---------------------------------------------------------

Acerca da responsabilidade civil do Estado, assinale 
a opção correta.

A) Incabivel ação regressiva no caso de dolo e culpa 
do agente público.

B) Na ação regressiva, o prazo prescricional será 
quinquenal.

C) Nos casos de morte de detentos, é subjetiva

D) Será objetiva tanto em relação aos usuários do 
serviço quanto a terceiros não usuários.

E) Tratando-se de ato omissivo. é objetiva porque 
exigedoloou culpa.

(Questão 38 )---------------------------------------------------------

Considere a seguinte situação hipotética. 
Determ inada pessoa obteve licença para o 
funcionamento de um hotel e, tempo mais tarde, 
modifica a finalidade do empreendimento que 
passa ser um motel, sem ciência do Poder Público. 
O desfazimento do ato ocorreu por:

A) cassaçao

B) revogação.

C) resiliaçãD.

D) anulação.

E) extinção subjetiva

(Questão 36 )----------------------------------------------------------------

Relativamente ao regime jurídico da Administração
Pública indireta, assinale a alternativa correta.

A) Os atos constitutivos das autarquias são 
arquivados no Registro Público para que passem 
a existir.

B) As sociedades de economia mista só podem 
assumir a forma de sociedade anônima.

C) As sociedades de economia mista e as empresas 
públicas obrigatoriamente são criadas por lei.

D) Aimunidade tributária só alcança as entidades da 
Administração indireta.

E) A empresa pública e a sociedade de economia 
mista são entidades civis sem fins lucrativos.

(Questão 40 )---------------------------------------------------------

No contexto do Poder de Polícia, assinale a opção
correta.

A) Somente pode atuar preventivamente para 
limitar o exercício da liberdade em prol do 
interesse público.

B) Ofende o principio da livre concorrência lei 
m unic ipa l que im pede a insta lação de 
estabelecimentos comerciais do mesmo ramo 
em determinada área.

C) A polícia administrativa tem por objeto investigar 
crimes, ao passo que a polícia judiciária tem 
como objeto fiscalizar o descumprimento de 
normas administrativas.

D.) É admissível a interdição de estabelecimento 
como meio coercitivo para cobrança de tributos.

E) Só pode se manifestar por atos vinculados, não 
dando margem à competência discricionária.

(Questão 39 )----------------------------------------------------------------
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(Questão 41 )---------------------------------------------------------

Leia as afirmações a seguir.

I. O direito penal integra o sistema penal, sendo 
aquele, um conjunto de normas jurídicas que 
preveem os crimes e lhes cominam sanções 
(pena e medida de segurança).

II. O sistema penal, no qual está inserto o direito 
penal, é visto por estudos críticos do direito como 
um sistema seletivo e estigmatizante.

III. Doutrinariamente é pacífico que o sistema penal, 
que abarca tanto o direito penal, como a 
execução penal, é um sistema igualitário que 
atinge as pessoas em razão de suas condutas.

IV. O direito penal no Estado Democrático de Direito 
deve se pautar pelo princípio da intervenção 
mínima, fazendo da pena a ultima ratio e dando 
ao direito penal duas características, a 
fragmentariedade e a subsidiariedade.

Está correto apenasoquese afirma em:

A) M i l e IV

B) IJI e IV.

C) II, III e IV.

D) I, lie  III

E) Is  III.

C- Noções de Direito Penal e Processual Penal

Sobre os estabelecimentos penais é correto afirmar:

A) Os presos condenados, primários e reincidentes, 
condenados por crimes com violência contra a 
pessoa ficarão juntos em uma mesma galeria, 
não podendo ser colocados juntamente com os 
condenados por crime hediondo.

B) O mesmo conjunto arquitetônico não poderá 
abrigar estabelecimentos de destinação diversa 
mesmo que devidamente isolados.

C) Os estabelecimentos penais destinados a 
mulheres serão dotados de berçário, onde as 
condenadas possam cuidar de seus filhos, 
inclusive amamentá-los, no máximo, até 6 (seis) 
meses de idade.

D) Os presos provisórios ficarão separados 
considerando os seguintes critérios, acusados 
por crimes hediondos e equiparados, acusados 
por crimes com violência ou grave ameaça a 
pessoa e os demais acusados por outros crimes 
e contravenções penais.

E) Não é necessário que os presos provisórios 
fiquem separados dos condenados nos casos de 
regime semiaberto.

(Questão 42 )----------------------------------------------------------------



Sobre o crime de tortura, leia as afirmativas.

I. Configura crime de tortura constranger alguém 
com emprego de violência ou grave ameaça, 
causando-lhe sofrimento físico ou mental.

II. Configura crime de tortura submeter alguém, sob 
sua guarda, poder ou autoridade, com emprego 
de violência ou grave ameaça, a intenso 
sofrimento físico ou mental, como forma de 
aplicar castigo pessoal ou medida de caráter 
preventivo.

III. Incorre na mesma pena do crime de tortura quem 
submete pessoa presa ou sujeita a medida de 
segurança, a sofrimento físico ou mental, por 
intermédio da prática de ato não previsto em lei 
ou não resultante de medida legal.

IV. Aquele que se omite em face de uma conduta que 
configura tortura, quando tinha o dever de evitá- 
las ou apurá-las, incorre na pena do crime de 
tortura.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) l ie  III.

B) III e IV.

C) I e II.

D) lie IV .

E) Is  III.

(Questão 43 )----------------------------------------------------------------

(Questão 44 )---------------------------------------------------------

Considerando a Lei de Execução Penal, assinale a
alternativa correta.

A) A casa do albergado destina-se ao cumprimento 
de pena privativa de liberdade, em regime 
semiaberto e aberto, bem como da pena de 
limitação de fim de semana.

B) A cadeia pública destina-se ao recolhimento de 
presos provisórios.

C) A penitenciária deslina-se ao condenado à pena 
de reclusão, em regime fechado e semiaberto.

D) A colon ia agrícola, industrial ou similar destina-se 
ao cumprimento da pena em regime fechado.

E) A penitenciária destina-se aos condenados de 
alta periculosidade e aos que forem incluídos no 
regime disciplinardiferenciado (RDD).

Como ensina Jorge Miranda, a dignidade humana 
confere unidade de sentido, de valor e de 
concordância prática ao sistema de direitos 
fundamentais. Este princípio funciona como fonte 
ética, fazendo da pessoa fundamento e fim da 
sociedade e do Estado (MIRANDA, Jorge. Manual de Direito 
Constitucional. 3.ed. Coimbra: Coimbra, 2000. t. IV, p. 180-181.)

Considerando a importância do princípio supra 
referido, assinale a alternativa correta.

A) Por força do principio da dignidade humana c 
STF, por meio de súmula vinculante, restringiu o 
uso de algemas aos casos de resistência e de 
fundado receio de fuga ou de perigo à integridade 
física própria ou alheia, por parte do preso 
ou de terceiros, o que deverá ser feito 
excepcionalmente, com justificativa por escrito.

B) O principio da dignidade humana rege a ordem 
tributária, mas não é relevante ao processo 
penal.

C) A dignidade humana, como todo direito 
fundamental, é relativa.

D) Excepcionalm ente a tortura poderá ser 
empregada para se evitar a ocorrência de delitos 
graves, não sendo tal fato atentatório à dignidade 
humana.

E) A dignidade humana é uma qualidade inerente a 
todos os seres humanos não declarados 
judicialmente indignos.

(Questão 46 )---------------------------------------------------------

Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela 
domiciliar quando o agente for:

A) portadorde doença infecciosa.

B) gestante a partir ao 7° (sétimo) mês de gravidez 
ou sendo esta de alto risco.

C) imprescindível aos cuidados especiais de pessoa 
menor de 6 (seis) anos de idade ou com 
deficiência.

D) mulher com filho de até 10 (dez) anos de idade 
incompletos.

E) maior de 50 (cinquenta) anos. independente da 
saúde.

(Questão 45 )----------------------------------------------------------------
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Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer 
ou se achar na iminência de sofrer violência ou 
coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo 
nos casos de punição disciplinar. A coação 
considerar-se-á ilegal:

A) quando não houver justa causa, salvo em se 
tratando de acusado de crime hediondo.

B) quando quem ordenar a coação não tiver 
competência para fazê-lo , salvo em relação a 
agente público com foro por prerrogativa de 
função.

C) nos casos de condução coercitiva, salvo se 
determinada por Juiz Federal no mínimo de 
primeira instância.

D) quando o processo for manífestamenle nulo: com 
exceção aos processos nos quais se apura crime 
de tráfico e hediondos.

E) quando extinta a punibilidade.

(Questão 48 )---------------------------------------------------------

Sobre as provas ilícitas é correto afirmar:

A) são inadmissíveis, e uma vez declaradas nulas, 
não precisam ser desentranhadas do processo.

B) as provas ilícitas podem ser admitidas quando o 
agente atuou com boa fé, caso em que se dá a 
purga da ilicitude.

C) as provas ilícitas são aquelas que violam normas 
de direito processual, não são inadmissíveis as 
provas ilegítimas que violam normas de direito 
material.

D) são ilícitas as provas obtidas com violação a 
normas constitucionais ou legais, bem como 
aquelas que derivem das ilícitas.

E) as partes não poderão acompanhar o incidente 
no qual a prova ilícita é inutilizada.

(Questão 47 )----------------------------------------------------------------

(Questão 49 )---------------------------------------------------------

Sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
é correto afirmar que:

A) não trata da liberdade religiosa.

B) não faz referência a direitos políticos.

C) foi editada em 1958.

D) é vinculante em sua integral idade, por se tratar de 
resolução da Organização das Nações Unidas.

E) prega os ideais de liberdade, igualdade e 
fraternidade.

(Questão 50 )---------------------------------------------------------

Considerando a Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos, é correto afirmar que:

A) a pena de morte não pode ser restabelecida nos 
Estados em que tenha sido abolida.

B) estabelece que o direito à reunião não se 
submete à qualquer restrição.

C) o Brasil não é signatário desta Convenção.

D) permite a escravidão

E) não trata de delitos ou de direitos políticos.

( - Noções de Direitos Humanos_______________________ J

(Questão 51 }---------------------------------------------------------

Sobre o procedimento de internalização dos tratados 
internacionais de direitos humanos no ordenamento 
jurídico brasileiro, assinale a afirmativa correta.

A) Deverão ser aprovados por quatro quintos dos 
votos de cada Casa do Congresso Nacional.

B) Antes da Emenda Constitucional n° 45/2004, 
eram aprovados por decreto legislativo, por 
maioria qualificada.

C) Deverão ser aprovados, em caaa Casa do 
Congresso Nacional, em turno único.

D) Na hipótese de conflilarem com normas 
c o n s titu c io n a is , p re va le ce rá  o tra ta d o  
internacional.

E) Após a Emenda Constitucional n° 45/2004 os 
tratados aprovados foram equiparados às 
emendas constitucionais.
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Com relação às características fundamentais dos
direitos humanos, assinale a alternativa que
descreve corretamente uma delas.

A) Renunciabilidade

B) Soberania estatal

C) Alienabilidade

D) Prescritibilidade

E) Universalidade

(Questão 53 )---------------------------------------------------------

Sobre o Conselho Nacional de Direitos Humanos
(“CNDH”), assinale a alternativa correta.

A) Não compete ao CNDH articular-se com órgãos 
municipais encarregados da proteção e defesa 
dos direitos humanos.

B) A defesa dos direitos humanos pelo CNDH 
depende de provocação das pessoas ou das 
coletividades ofendidas.

C) Incumbe ao CNDH velar pelo respeito aos 
direitos humanos por parte dos poderes públicos, 
dos serviços de relevância pública e inclusive dos 
particulares.

D) Os direitos humanos sob a proteção do CNDH 
não incluem aqueles assegurados nos tratados e 
atos internacionais celebrados pelo Brasil.

E) Acensura pública não constitui uma sanção a ser 
aplicada pelo CNDH.

(Questão 52 )----------------------------------------------------------------

Com relação à política brasileira para o acolhimento 
de refugiados, assinale a alternativa correta.

A) Mesmo os indivíduos considerados culpados de 
atos contrários aos fins e princípios das Nações 
Unidas podem se beneficiar da condição de 
refugiado.

B) O Itamaraty (Ministério das Relações Exteriores) 
não integra o CONARE.

C) O Brasil não é parte da Convenção Internacional 
sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951.

D) O Comitê Nacional para os Refugiados 
("CONARE") é o órgão responsável por declarar 
o reconhecimento da condição de refugiado.

E) Não compete ao CONARE determinar a perda da 
condição de refugiado.

( - Noções de Legislação Básica________________________ )

(Questão 55 )---------------------------------------------------------

O remédio constitucional que deve ser utilizado 
sempre que a falta de norma regulamentadora torne 
inviável o exercício dos direitos e liberdades 
constitucionais e das prerrogativas inerentes à 
nac iona lidade, à soberan ia  e à c idadan ia  
corresponde ao(à):

A) ação civil pública.

B) habeas corpus

C) mandado de injunção

D) mandado de segurança.

Ei ação popular.

(Questão 54 )----------------------------------------------------------------



De acordo com a Constituição do Estado do Mato
Grosso, assinale a assertiva correta.

A) As ilhas fluviais e as terras devolutas situadas em 
seu território, não pertencentes à União, são 
consideradas bens do Estado.

B) A organização político-administrativa do Estado 
compreende seus Municípios, dotados de 
autonomia e subdivididos em distritos criados por 
eles, observada a legislação federal.

c .) É mantida a integridade territorial do Estado que 
somente será alterada mediante aprovação de 
sua população e por lei ordinária federal.

D) São simbolos estaduais a bandeira, o selo e o 
brasão de armas em uso na data da promulgação 
da Constituição, bem como o hino estabelecido 
em lei.

E) No exercício de sua autonomia o Estado editará 
leis, expedirá atos e adotará medidas pertinentes 
aos seus interesses, às necessidades da 
Administração, independente do bem-estar da 
população.

(Questão 56 )----------------------------------------------------------------

(Questão 57 )---------------------------------------------------------

O flagrante impróprio ou quase flagrante, nos termos
do Código de Processo Penal, ocorre quando o
indivíduo:

A) é encontrado, até seis horas após. com 
instrumentos, armas, objetos ou papéis que 
façam presumir ser ele autor da infração.

B) é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo 
ofendido ou por qualquer pessoa, em situação 
que faça presumir ser autor da infração.

C) é encontrado, logo depois, com instrumentos, 
armas, objetos ou papéis que façam presumir ser 
ele autor da infração.

D) está cometendo a infração penal.

E) acaba de cometer a infração penal.

Se o funcionário público pratica, deixa de praticar ou 
retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, 
cedendo a pedido ou influência de outrem, incorre na 
prática do crime de:

A) condescendência criminosa.

B) peculato

C) concussão.

D) prevaricação

E) corrupção passiva privilegiada

(Questão 59 )---------------------------------------------------------

Acerca do Decreto n° 1.899/2013 que tipifica as faltas 
disciplinares de natureza média e leve, regulamenta 
o procedimento disciplinar, institui a composição do 
Conselho D iscip linar no âmbito do Sistema 
Penitenciário do Estado de Mato Grosso e dá outras 
providências, é correto afirmar que:

A) repreensão é a punição de caráter educativo, 
aplicado às infrações de natureza leve, e, se 
couber, às de natureza média.

B) o tempo de isolamento preventivo não será 
computado no período de cumprimento da 
sanção disciplinar.

C) advertência verbal é a sanção disciplinar, 
revestida de maior rigor no aspecto educativo, 
aplicável em casos de infração de natureza 
média, bem como aos reincidentes em falta de 
natureza leve.

D) o Diretor do estabelecimento penal poderá 
decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo 
prazo máximo de 10 (dez) dias, no interesse da 
disciplina, da segurança do estabelecimento, do 
próprio faltoso, e para averiguação do fato.

E) a autorização para a inclusão do reeducando em 
regime disciplinar diferenciado independerá de 
requerimento circunstanciado pelo diretor ao 
superior hierárquico para adoção de medidas 
junto ao Juiz da Execução.

(Questão 58 )----------------------------------------------------------------



O agente público que perceber vantagem econômica, 
direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta 
ou locação de bem publico ou o fornecimento de 
serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de 
mercado comete:

A) ato legítimo no exercício ria função

B) ato de improbidade que atenta contra o princípio 
da moralidade.

C) ato de improbidade administrativa que importa 
enriquecimento ilícito.

D) ato de improbidade que atenta contra o princípio 
da legalidade.

E) ato de improbidade administrativa que causa 
prejuízo ao erário.

(Questão 60 )----------------------------------------------------------------


